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PUBLICZNE
NA TERENIE GMINY
OŻARÓW MAZOWIECKI

Do sieci przedszkoli publicznych w Gminie Ożarów Mazowiecki dołączy od 1 września 2020 r. filia Przedszkola
Publicznego „Akademia Pod Modrzewiem” przy ul. Hallera 10/8b w Ożarowie Mazowieckim. Placówka będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.
Dotychczas działające w tej lokalizacji Przedszkole „Szczęśliwa
Gwiazdeczka” zakończy działalność 31 sierpnia 2020 r.
Zasady działania przedszkola nie ulegną zmianie, filia Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” będzie przedszkolem publicznym. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji
na stronie rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl
Dzieci, kontynuujące uczęszczanie do Przedszkola przy
ul. Hallera 10/8b od 1 września 2020 r., będą odbywały wychowanie na dotychczasowych zasadach jak w przedszkolu
publicznym. Przypominamy o konieczności złożenia w marcu
2020 r. deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu poprzez stronę rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Na początku roku szkolnego zostaną Państwo poinformowani przez nową dyrekcję o ewentualnej konieczności
wypełnienia nowej karty zgłoszeniowej do Przedszkola.

Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

NOWY ROZKŁAD JAZDY
AUTOBUSU LINII 743

Z dniem 1 marca 2020 roku wprowadzony został nowy rozkład jazy
autobusu linii 743. W wyniku rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie wprowadzono zmiany związane z częstotliwością i trasą
kursowania rzeczonego autobusu.
Linię strefową 743 uruchomiono 1 stycznia 2015
roku w wyniku przekształcenia linii okresowej 813
na trasie Cmentarz Wolski, Połczyńska, Szeligowska,
Szeligi, Macierzysz, Strzykuły, Piotrówek Mały, Ożarów
Mazowiecki, Kaputy, Umiastów, Pogroszew, Pilaszków,
Święcice, Płochocin, Wolica. W listopadzie tego samego
roku linię w granicach Warszawy skierowano ulicą
Sterniczą z powodu przebudowy ulicy Lazurowej.
20 lutego 2016 roku oddano do użytku remontowany
odcinek Lazurowej i skierowano nim wszystkie linie
jadące w tym rejonie wycofując je z niewielkiego odcinka
ulicy Szeligowskiej, w tym także 743.
W ostatnim czasie autobusy linii 743, kursowały trasą z przystanku Cmentarz Wolski do przystanku Wolica
k. Płochocina z natężeniem co około 40 minut w szczycie
porannym i popołudniowym oraz co godzinę w pozostałej części dnia w tygodniu oraz co dwie godziny w czasie
weekendów. W wyniku wprowadzonych zmian autobus
zacznie kursować na dwóch różnych trasach przejazdu
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. W pierwszym wariancie pozostaje dobrze nam znana trasa łącząca Cmentarz Wolski z Wolicą, w drugim do przystanku Parkowa

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
W obu przypadkach trasy pokrywają się pomiędzy przystankami Cmentarz Wolski i przystankiem Umiastowska.
Zmiana trasy pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursów na części wspólnej trasy do 30 minut w godzinach
szczytu porannego i popołudniowego oraz co godzinę
w pozostałej części dnia. W ciągu dnia odbędzie się dwanaście kursów z przystanku Parkowa w stronę Warszawy
oraz dziesięć kursów w kierunku przeciwnym.
Uruchomienie alternatywnej trasy przejazdu pozwoli
również osobom zainteresowanym dostaniem się komunikacją miejską do cmentarza w Umiastowie, jak również
bezpieczne przedostanie się spod cmentarza w Ołtarzewie do cmentarza w Umiastowie.
Nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych Warszawskiego Transportu Publicznego www.
wtp.waw.pl, oraz stronie Urzędu Miejskiego https://ozarow-mazowiecki.pl/2020/02/10/zmiany-w-komunikacji-linii-ztm-743/.
								
Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów
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INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ
oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. W ostatnich kilku
dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont< Emilia Romania, Lacjum)
obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność
i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 telefon 22 733 73 33 lub po godz. 15-tej 602472821
• lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37
Izba Przyjęć tel.: (22) 33 55 261; (22) 33 55 265 Lekarz Dyżurny tel.: (22) 33 55 330
Wojskowy Instytut Medyczny W Warszawie ul. Szaserów 128
tel. 261 817 666; 22 810 80 89 Oddział Przyjęć czynny całą dobę - tel. 261 818 396
2. Nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia,
czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych. Jeżeli po
14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły objawy – zakończ kontrolę.
Jeśli jednak objawy się pojawią telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do szpitala zakaźnego.
Niezbędne jest także
przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem,
a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja
środkiem na bazie alkoholu.
O p r a c o w a n e
25.02.2020r. na podstawie wytycznych GIS
w Warszawie

Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim
i Józefowie
Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego
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Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok.15-20% osób

U WAG

NE

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci
choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności
przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego
z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np.
wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka
Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia,
mykoplazama).

ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz
do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu
(min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli
znajduje się on na rękach.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu
podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania
oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do
zdrowia, jeśli to możliwe.
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KORONAWIRUS SARS-COV-2

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu
i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła
i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na
bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić
przedmioty lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą
a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają
i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym
chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny
i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje
ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które
mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa
lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu,
zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu,
zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://
www.gov.pl/web/zdrowie

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM
Nie zaleca się używania masek na twarz przez
zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno
być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem
bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr
odległości).
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CZY POTRZEBNE SĄ KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI
Z WARSZAWY DO LOTNISKA CPK?
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) opublikował
strategiczne Studium lokalizacyjne Inwestycji Centralne Porty Komunikacyjne. Studium jest dostępne
na stronie internetowej CPK; każdy może zgłaszać
uwagi co do korytarzy nowych linii kolejowych i tras
drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK.
Ponieważ Autostrada A–2 już istnieje, warto skupić
się na planowanych wariantach korytarzy kolejowych
prowadzących do CPK.

Kwestia nowych linii kolejowych, a zwłaszcza Kolei
Dużych Prędkości (KDP) z Warszawy w kierunku zachodnim nie jest niczym nowym. Pierwsze plany KDP były już
rozważane tuż po transformacji 1990 roku. W 1993 roku
ukończono studium trasowania linii kolejowych powyżej 300km/h. Od tego momentu minęło 27 lat i znowu się zastanawiamy, którędy ma wychodzić nowy korytarz Kolei Dużych Prędkości do CPK.Oczywiście temat
KDP powrócił właśnie teraz w związku z inicjatywą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pamiętamy
protesty mieszkańców Duchnic przeciw budowie KDP
sprzed prawie 9 lat (2011/2012).
Tu można zadać ważne pytanie:
Czy coś się zmieniło w założeniach projektowych
po upływie niemal 30 lat?
Jeśli chodzi o KDP – to tak. Jeszcze ponad 10 – 15
lat temu można było przeczytać, że linia KDP będzie projektowana na prędkość 300–350 km/h (tak
jeżdżą pociągi TGV we Francji). Reklamowano wówczas np. docelowy czas przejazdu z Warszawy do Poznania przez Łódź jako 1,35 h. Obecnie podaje się
czas ok. 1,55 h. Warto wiedzieć, że między Warszawą
a Poznaniem 3 lata temu, przed remontem trasy E-20, najszybszy pociąg jechał 2,28 h z Dw. Centralnego i 2,22 h
z Dw. Zachodniego. Dlaczego tak się dzieje, że projektowany obecnie czas przejazdu między tymi miastami będzie dłuższy niż planowano to jeszcze 10 lat temu?
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Czy przyczyną tego stanu jest CPK? W pewnym
sensie tak, ponieważ najszybszy pociąg rozpędzający
sie na zachód od Warszawy będzie musiał od razu hamować i zatrzymać się w CPK (to tylko 37 km). Pewnie
m.in. z tej przyczyny zapadła decyzja, że pociągi po nowych szlakach KDP będą jeździły do prędkości max. 250
km/h. Takiego zdania jest jest prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński, który w czerwcu 2017 r. w wywiadzie
dla Polskiego Radia stwierdził, że „nad opłacalnością
inwestycji w KDP 300–350 km/h trzeba się mocno zastanowić”. Natomiast sekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że
w kontekście tak drogiej inwestycji (sam projekt za
75 mln zł) dokumenty były opracowywane z założeniem dużo wyższej prędkości pociągów, czyli 350
km/h. [opr. 2012]. „Ale to bardzo dobrze, bo z mniejszą prędkością zawsze można pojechać” – uważa Bittel, i dodaje, że wspomniane studium wykonalności
„powinno być traktowane jako materiał wyjściowy do
dyskusji”.
Istotnie, budowanie szlaków kolejowych w terenie nizinnym dla pociągów osiągających prędkość
350 km/h jest według ekspertów o 5% droższe niż
dla prędkości 250 km/h (wg eksperta Instytutu Kolejnictwa Jana Raczyńskiego). Podobnie rzecz się ma
z zakupem taboru. Wynika z tego, że państwo, przy
tej wielomiliardowej inwestycji, jaką jest budowa
CPK, w pewnym sensie szuka oszczędności, bo
prawdopodobnie koszty całkowitej budowy będą większe niż obecne założenia. Dlatego też z wielką uwagą
przyjrzałem się proponowanym korytarzom kolejowym
dojazdu do CPK od strony Warszawy.
Jeśli istotnym czynnikiem jest też ekonomia,
to nie jest jasne, dlaczego w przypadku budowy
CPK nie wzięto pod uwagę w całości obecnych linii kolejowych wylotowych z Warszawy na zachód.
Można było jeszcze zrozumieć potrzebę nowych korytarzy wylotowych we wcześniejszych ustaleniach (jeszcze bez planów CPK), które zakładały prędkość max.
350km/h i na dodatek w założeniach do stacji Łódź
pociągi miały jechać bez zatrzymania. Nie jest jednak
zrozumiałe, dlaczego w aktualnej sytuacji nie można
wykorzystać – z punktu ekonomicznego – linii dalekobieżnej na Grodzisk Mazowiecki nr 1. Jest ona świeżo
po remoncie i obecnie pociągi jadą na niej 160 km/h.
W styczniu 2019 na I Kongresie Rozwoju Kolei wiceminister Mikołaj Wild (obecnie Prezes CPK) stwierdził:
„Pierwszym sprawdzianem dla kolejowej części CPK
będzie połączeniem terenów przyszłego lotniska
z Warszawą i Łodzią. To nie jest takie fantastyczne jak mogłoby się wydawać, bo do pobliskiego
Jaktorowa jedziemy w 20 minut”. (Jaktorów jest oddalony o 6 km od Baranowa – CPK). W czerwcu 2017,
w wywiadzie dla Polskiego Radia (Jedynka) w dyskusji
o projekcie KDP Krzysztof Mamiński stwierdził: „Ja bym
chciał, aby koleje polskie jeździły 200km/h, może 220

Uważam, że w początkowej fazie rozwoju lotniska
CPK w zupełności wystarczy obecna linia kolejowa
nr 1 z dobudowanym 6-kilometrowym odcinkiem od
Jaktorowa. Częstotliwość pociągów co 15 – 20 minut
będzie satysfakcjonująca do obsługi lotniska. Dla porównania, lotnisko w Rzymie (Roma Fiumicino) jest oddalone ok. 30 km od centrum Rzymu. Pociąg expresowy
Leonardo Express – Roma Termini kursuje w takcie od 15
do 30 minut. Czas przejazdu to 30–32 minuty. Przepustowść lotniska w 2019 roku wynosiła 42 mln osób. Podobnie lotnisko CPK planowane jest w początkowym etapie
na obsłużenie 45 mln osób.
W tych propozycjach istotnym argumentem jest
rentowność inwestycji KDP. Z powodu ogromnych
kosztów, w pierwszej kolejności powinna być wybudowana linia KDP z Wrocławia do Łodzi, co radykalnie skróci
długi obecnie czas przejazdu, a później trasa Łódź-CPK.
Podsumowując, obecnie nie widzę sensu inwestowania w KDP z centrum Warszawy do CPK. Pasażerowi
z Warszawy nie zrobi dużej różnicy, gdy zamiast planowanych15 minut KDP pojedzie obecną linią kolejową 20 czy 25 minut (aktualny czas przejazdu SKM
z centrum Warszawy na Lotnisko Chopina wynosi między 20 a 25 min.). Powyższe argumenty są racjonalne w kontekście całej inwestycji, jaką jest Centralny
Port Komunikacyjny. Zamiast budować ogromnym
kosztem nową linię KDP na odcinku Warszawa – CPK,
można z powodzeniem wykorzystać obecną infrastrukturę kolejową. Niewątpliwie przyniesie to państwu
miliardowe oszczędności przy budowie CPK.
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km/h”. Warto zdać sobie sprawę, że linię dalekobieżną
nr 1 z Warszawy do Jaktorowa można niedużym kosztem
przyspieszyć do prędkości 200km/h (teraz jest 160km/h).
Obecnie na tej linii (Warszawa – Jaktorów) już prawie
wszędzie są bezkolizyjne przejazdy drogowe, co jest
wymagane przy prędkości pociągów powyżej 160km/h.
Wystarczy dobudować od CPK do Jaktorowa ok. 6 km
torów. Wówczas przejazd tą trasą z Warszawy do planowanego centralnego lotniska zmieści się w 20 minutach (dla porównania – obecnie niektóre pociągi do
oddalonego od Jaktorowa o 8 km Żyrardowa pokonują
trasę z Warszawy Zachodniej w 19 minut przy prędkości
160 km/h). Jak przypominał w listopadzie 2019 r. Piotr
Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK, „istotnym kryterium była też możliwość budowy węzła
kolejowego zapewniającego czas dojazdu z centrum
Warszawy wynoszący nie więcej niż 20–30 minut”.
Gdyby pociągi z Warszawy jechały trasą nr 1 z łącznikiem
w Jaktorowie do CPK, to bez problemu zmieściłyby się
w powyższym czasie (z obecnego rozkładu jazdy wynika, że przy największym obłożeniu między godz. 15.00
a 18.00 można bez kłopotu na trasie z CPK do stolicy dodać 3 – 4 pociągi na godzinę na trasę kolejową nr 1, ponieważ pociągi są odprawiane co 4 minuty).
Nasuwa się tutaj pytanie: czy w początkowej fazie
rozwoju CPK jest potrzebna nowa linia KDP do Warszawy? Na ile minut na nowej linii KDP z Warszawy do
CPK pociąg osiągnie maksymalną prędkość 250 km/h,
skoro to tylko 37 km od centrum Warszawy?
Czy zostały poczynione analizy ekonomiczne, ile
miliardów złotych można by było zaoszczędzić na tym
najdroższym odcinku KDP z Warszawy? (wszak grunty
w okolicach Warszawy do tanich nie należą). Dla orientacji remont trasy kolejowej Warszawa – Gdańsk wyniósł 10
mld złotych.

Mariusz Latek

DOTACJE NA NAWADNIANIE GOSPODARSTW
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Nabór
wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,
może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej
lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód
w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Konieczna jest także obecność w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy

czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego
rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być
wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji
operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić
przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca
2023 r.
Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć „na własne ryzyko” od dnia
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI
System gospodarowania odpadami komunalnymi,
wprowadzony w 2013 r., widocznie zmniejszył problem
odpadów porzucanych w przydrożnych rowach czy w lasach, jednak nie zlikwidował go zupełnie. W dalszym ciągu spotkać możemy miejsca, w których odpady są wyrzucane, zaśmiecając otoczenie. Śmieci porzucane są przy
dworcach kolejowych, sklepach, podrzucane pod altanki
śmietnikowe wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
W zasadzie każdy mieszkaniec ma możliwość bezproblemowego pozbywania się odpadów w ramach gminnego
systemu, skąd zatem wciąż istniejący problem dzikich
wysypisk?
W dużej mierze mamy do czynienia z zakorzenionymi nawykami, niedbalstwem i brakiem ekologicznej
świadomości. Część mieszkańców nie myśli, że śmiecąc

w miejscach niedozwolonych, niszczy środowisko, szkodzi sobie i zwierzętom. Wysypiska szpecą nasz krajobraz
i wystawiają nam, mieszkańcom, niechlubne świadectwo.
Tymczasem dzikie wysypiska są zabronione prawem. Nie
pozostawajmy zatem obojętni, jeśli jesteśmy świadkiem
takich procederów. Telefon do Straży Miejskiej, podanie
nr rejestracyjnego samochodu może pomóc w złapaniu
i ukaraniu sprawców podrzucania odpadów w miejsca
niedozwolone.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

A
UW G

A

WA Ż

NE

APLIKACJA MOBILNA ALARM112
		
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania
zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.
		
Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.
W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia
oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.
		
Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.
		
Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.
Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!
Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!
		
Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.
Aplikację pobrać można przez stronę: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112
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Zagospodarowanie popiołów z palenisk domowych, ulga za korzystanie z kompostownika.
Sezon grzewczy trwa, a wraz z nim powracają pytania związane z zagospodarowaniem popiołów z palenisk domowych. Mieszkańcy często wrzucają popiół do
pojemników na odpady zmieszane, niestety odpad ten
mocno zanieczyszcza pozostałe odpady, uniemożliwiając
jakikolwiek odzysk surowców wtórnych. Popiół trafiający
na taśmę do sortowania wraz z innymi odpadami zmieszanymi negatywnie wpływa na funkcjonowanie zakładu
zagospodarowania odpadów, powodując duże uciążliwości i trudności w eksploatacji urządzeń. Odpad ten
powoduje pylenie, a łącząc się z innymi odpadami, okleja
urządzenia i ich części, w ten sposób sukcesywnie niszcząc linię technologiczną, co wpływa na szybsze zużycie
instalacji. Ponadto popiół mocno utrudnia lub ogranicza
możliwość odzysku części odpadów, co z punktu widzenia osiągania przez gminy określonych prawem poziomów odzysku jest dość istotnym problemem.
W związku z powyższym popiół, jak i żużel z palenisk
domowych, należy zagospodarować oddzielnie w sposób selektywny. Wystudzony popiół należy wrzucać do
worków foliowych, polipropylenowych lub innych dostępnych w sklepach, w które właściciel nieruchomości
powinien się zaopatrzyć we własnym zakresie i na własny
koszt. Zgromadzone worki można zawieźć do Gminnego
Punktu Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie lub Wolicy, można je również oddać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się
w dniach 29-30 kwietnia 2020r., pamiętając o tym, że,
aby skorzystać z takiego odbioru, należy do 24 kwietnia
zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie, e-mailowo lub

osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Dodatkowo przypominamy, że warunkiem przyjęcia
odpadów komunalnych w GPZOP jest okazanie poświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (pokój 112), potwierdzającego
złożenie przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami. Poświadczenie można
uzyskać w siedzibie urzędu lub drogą elektroniczną, zgłaszając wniosek o wydanie dokumentu na adres odpady@
ozarow-mazowiecki.pl.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia
do składania wniosków o skierowanie
na szkolenie indywidualne w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
Pracodawców
do składania wniosków o zorganizowanie
stażu dla osób bezrobotnych
w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych
pozostających
bez pracy w powiecie
warszawskim zachodnim (IV)”

współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych
może być Twoją szansą na powrót
na rynek pracy. Przyjdź do Urzędu i złóż Wniosek
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz u Doradcy Klienta Indywidualnego
lub Specjalisty ds. rozwoju zawodowego
pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMUJE:

Ulga za korzystanie z kompostownika
Od 1 lutego 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z ulgi
za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Ulga wynosi 1 zł miesięcznie od każdej zamieszkującej osoby. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą możliwość naliczenia
takiej ulgi. Formularz deklaracji można pobrać ze strony
internetowej urzędu lub wypełnić w siedzibie urzędu.
Zadeklarowanie posiadania kompostownika i skorzystanie z ulgi w tym zakresie wyklucza możliwość wystawiania przed posesję worków brązowych w terminach
odbioru odpadów bio, odpady tego rodzaju można natomiast we własnym zakresie dostarczać do Gminnych
Punktów Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie lub Wolicy.

„Aktywizacja osób młodych
pozostających
bez pracy w powiecie
warszawskim zachodnim (IV)”

współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej Urzędu
www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu:
22 725 42 91 w. 122
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snych radnych miejskich. Bardzo dotkliwie przeżyłem tę porażkę. Uważam, że popełnili błąd,
bo byłaby to inwestycja bardzo korzystna dla
miasta. Mogłyby się tu odbywać bardzo ważne
i opiniotwórcze kongresy. Warszawa do dziś nie
dorobiła się takich sal, jakie były tu planowane.
IO: Ale chyba ten żal minął, bo oferuje Pan
mieszkańcom wydarzenia kulturalne za
darmo?
AB: Od dziewięciu prawie lat organizuję ważne
i duże wydarzenia kulturalne w kilku cyklach
różniących się formą, wielkością i tematem.
„FORUM HUMANUM MAZURKAS”, „SYMPOZJON
w MAZURKASIE” , „VARIETE LITERACKIE” i koncerty okazyjne. Razem odbyło się już 85 koncertów. Najbardziej rozbudowane są wydarzenia
FORUM HUMANUM MAZURKAS (FHM), które
gromadzą około 800-1000 widzów. Na scenie
czasem występuje ponad 100 artystów. Były tu
pełnospektaklowe balety, opera, operetka, koncerty symfoniczne no i… gwiazdy sceny i estrady. FHM to także wernisaże malarstwa i rzeźby,
promocje młodych artystów, rozmowy na proscenium z autorytetami sztuki, no i benefisy zasłużonych artystów.
IO: Czy tylko mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki uczestniczą w tych wydarzeniach?
AB: Nie tylko, są to wydarzenia otwarte dla
wszystkich, zapraszam ludzi sztuki, nauki, polity-

Gdyby ludzie byli bardziej kulturalni zniknęłoby
wiele problemów, które nas dręczą
– wywiad z Andrzejem Bartkowskim,
prezesem grupy MCC Mazurkas
Informator Ożarowski: Dwadzieścia lat temu zaczął
Pan „kopać dół” pod hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim…
Andrzej Bartkowski: Tak to już 20 lat. Zakłóciłem trochę
spokój miasta, ale na swoje usprawiedliwienie powiem,
że płacę wysokie podatki, a za sprawą aktywności Hotelu
Mazurkas nazwa miasta Ożarów Mazowiecki znana jest
na świecie. Przez te lata w naszym hotelu gościło kilka
milionów ludzi, a dzięki działaniom promocyjnym w internecie o mieście i hotelu dowiaduje się również bardzo
wiele osób.
IO: Podobno miał Pan plany rozbudowy hotelu?
AB: Tak, planowałem tu dużo większe centrum kongresowe. Było to około 10 lat temu, a ja byłem w pełni sił
twórczych. Spotkałem się wtedy ze sprzeciwem ówcze-
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ki i wielkiego biznesu. Spotyka się tu zawsze bardzo wiele znanych twarzy, które nadają też rangę wydarzeniom.
Nasze koncerty znane są już w bardzo wielu środowiskach
Warszawy i Polski, a miasto i hotel określane są jako centrum kultury i sztuki.
IO: Dlaczego Pan to robi? przecież to wszystko kosztuje…
AB: We wszystkich wywiadach nawołuję przedsiębiorców do działalności na rzecz kultury, w której upatruję
spełnienie własne i zaczyn do wszelkich pozytywnych
działań. Gdyby ludzie byli bardziej kulturalni zniknęłoby
wiele problemów, które nas dręczą. Na razie z tych zachęcanych przeze mnie biznesmenów nikt się nie pochwalił,
że organizuje coś podobnego. Ja mam z tego ogromną
satysfakcję i to mi wystarcza. Znalazłem też zrozumienie
i znaczącą, choć oczywiście częściową, pomoc finanso-

IO: Jakie ma Pan plany na przyszłość?
AB: Pomysłów mi nie brakuje. Jeden z wielkich koncertów chcę poświęcić naszej sąsiadce czyli Puszczy Kampinoskiej. Przygotowujemy skrupulatnie ten wieczór z dyrygentem orkiestry. Planuję kolejny balet, ale tym razem
będzie to coś nietypowego, mianowicie balet współczesny, tańczony przez zespół tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” do muzyki Wojciecha Kilara. Będzie też jazz, teatr i kabaret…
IO: Pan i Pana Żona piszecie wiersze i to nie tylko satyryczne?
AB: Jak pomyślę o moich wierszach zawsze mi się przy-

pomina słynny Jan Himilsbach, który nie oddawszy kumplom kamieniarzom za „pół litra” był przez nich goniony
i słyszał za sobą okrzyki „Ty poeto”! Chyba to ciągłe przebywanie z artystami każe nam też tworzyć no i piszemy
wiersze i piosenki. Myślimy z żoną o przedstawieniu naszego autorskiego programu, ale jakoś ciągle odkładamy
to w czasie, chociaż jest w nim dużo humoru i chyba by
się spodobało widowni.
W tej rozmowie wypowiadam się w pierwszej osobie ale uczestnicy naszych spotkań doskonale wiedzą,
że moim wspólnikiem w firmie MAZURKAS jest Andrzej
Hulewicz, a więc cała ta działalność jest naszym wspólnym dziełem.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

wą ze strony burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła
Kanclerza i starosty powiatu warszawskiego zachodniego Jana Żychlińskiego, którym niniejszym dziękuję,
że podzielają moją pasję, która z pewnością jest korzystna dla mieszkańców.

IO: Serdecznie dziękuję za rozmowę i za to wszystko
co robi Pan od lat dla lokalnej społeczności i promocji miasta. Życzę wielu kolejnych lat z sukcesami oraz
niesłabnącej satysfakcji z realizowanych projektów.

PRZEDSZKOLAKI SENIOROM
Niezwykłe i wzruszające spotkanie, którego celem było budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były
wrażliwe na los osób starszych,
umiały dostrzec rolę seniorów
w rodzinie i społeczeństwie oraz
potrafiły i chciały nieść im pomoc
miało miejsce pod koniec stycznia
w gościnnym Domu Seniora „Willa
Harmonia” w Pruszkowie.
Młodzi aktorzy zaprezentowali
wcześniej przygotowany program
artystyczny, z radością śpiewali piosenki i tańczyli przygotowane układy taneczne. Zachwyceni i wzruszeni
widzowie nagrodzili maluchy gromkimi brawami. Spotkanie było również okazją do złożenia Seniorom życzeń
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Swoim występem przedszkolaki wniosły dziecięcą,
beztroską radość i uśmiech w mury Domu Seniora.
Dzieci wróciły bogatsze o kolejne doświadczenia, była
to dla nich cenna lekcja szacunku i empatii. Występ
przedszkolaków był tutaj bardzo oczekiwany. Seniorom
nie schodził uśmiech z twarzy.

Przedszkolakom z grupy II i IV z Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mickiewicza spotkanie to na długo pozostanie w pamięci, a być
może będzie początkiem dłuższej przyjaźni z seniorami
z Willi Harmonia.

Agnieszka Potrzebowska
Anna Pilaszek

Pracodawco
planujesz zatrudnienie pracownika, który nie ukończył 30 roku życia?
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do składania wniosków
o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”
Nie zwlekaj!!! Przyjdź i złóż Wniosek
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 121
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Ferie w Gminie
Ożarów Mazowiecki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Tegoroczna akcja ,,Zima w mieście” w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim za nami. Jak co
roku staraliśmy się, aby czas spędzony w szkole podczas
zimowego wypoczynku, był czasem pełnym atrakcji, codziennie organizowaliśmy wycieczki, a po organizowaliśmy ciekawe zajęcia.
Skorzystaliśmy z corocznej oferty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach akcji ,,Zima w lesie” w Julinku, gdzie dzieci uczyły się lub też doskonaliły umiejętności garncarskie, wspinały się po ściance
wspinaczkowej, poznawały techniki ujeżdżania koni
oraz spotykały się z przedstawicielami policji.
Dużo wrażeń dostarczył także wyjazd do Klockowni, gdzie oprócz zabawy klockami uczestnicy odbyli
warsztaty klockowe, podczas których jedna sentencja
głosiła ,,Klocki na całym świecie lubią być w komplecie” .
Zadbaliśmy także o rozwój kulturalny. Wszyscy podziwiali przygody Emila z Lönnbergi podczas spektaklu w teatrze Baj oraz mogli obejrzeć ciekawe filmy jak:
,,Tajni i fajni”, ,,Gang zwierzaków”,, Królewna Śnieżka
i szczęśliwa 7” oraz przygody słynnego Doktora Dolittle.
Czy muzeum to dobre miejsce, aby spędzić tam
czas w okresie wolnym od szkoły? Stanowczo tak i potwierdziła to wizyta w Muzeum Ewolucji. Epoka dinozaurów, bez względu na wiek zwiedzającego, nadal fascynuje wszystkich, a stojący w muzeum gigantyczny
szkielet prehistorycznego gada oszałamia swoimi rozmiarami. Młodsze dzieci odwiedziły jeszcze Muzeum
Etnograficzne, gdzie podczas warsztatów poznawały
tajemnice sztuki malowania na szkle. Przy okazji miały
możliwość podglądania na żywo życia łosi. Starsi mieli
okazję wcielić się w rolę naukowców w Centrum Nauki
Kopernik - wspaniałe miejsce dla wszystkich dociekliwych.
Okres ferii to czas na ruch i odrobinę szaleństwa. Dzieci mogły spożytkować swoją energię w salach zabaw Eldorado oraz Fikołki. W tym czasie, najstarsi spacerowali
alejkami warszawskiego zoo i podglądali życie zwierząt
zimą oraz uczestniczyli w pokazie karmienia niektórych
z nich.
Postaraliśmy się także o dobrą atmosferę i rozrywkę
podczas popołudniowych zajęć. Podczas warsztatów
prowadzonych przez firmę ,,Warsztatowo”, w zależności
od wieku, uczestnicy mieli do wykonania rożne zadania.
Najstarsza grupa odbyła warsztaty stolarskie ,,Z gwoździem i włóczką”. Trochę młodsi wykonywali z drewna
deseczkę do krojenia. Zadaniem dwóch najmłodszych
grup było wykonanie ozdoby patyczkowej lub magnesów i przypinek.
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Dzieci uczestniczyły też w zajęciach warsztatowych
z klockami Lego. Wykazały się tam niesłychaną kreatywnością, gdy wykorzystując tylko swoją wyobraźnię tworzyły niesamowite konstrukcje z klocków. Zaś na warsz-

tatach plastycznych dzieci wykonywały magiczną kartkę
trójwymiarową, która może być świetnym prezentem dla
najbliższych.
Muzyka łagodzi obyczaje. Podczas warsztatów muzycznych dzieci dowiedziały jak powstaje muzyka oraz
pod okiem prowadzącej, przygotowywały układy choreograficzne do znanych przebojów.
Nie lada atrakcją był dla dzieci pokaz magii i iluzji. Wszystkich zaskoczył finał pokazu, gdy magikowi udało się wyczarować prawdziwego, żywego królika.
Czekając na powrót do domu dzieci bawiły się na
mega matach, na których w popularnych grach planszowych same stawały się pionkami. Innego dnia bawiły się
na dywanie interaktywnym, gdzie obok świetnej zabawy
uczyły się także współdziałania w grupie. Inna formą zajęć na terenie szkoły były też zajęcia komputerowe, które
jak zwykle sprawiły dzieciom wiele radości.
Szczególną uwagę zwracaliśmy na bezpieczeństwo

dzieci. Stąd też przygotowaliśmy spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Podczas przygotowanych pogadanek dzieci utrwalały
poznane już wcześniej zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz właściwych reakcji na zachowania
dorosłych.
Pod koniec tygodnia wszyscy pojechali autokarem do
Sceny Ołtarzew, gdzie obejrzeli filmy ,,Wakacje z Rudym”
oraz ,, Mia i Biały Lew”

Akcja ,,Zima w mieście 2020” należy już do historii,
a po feriach zostały dzieciom wspomnienia miło spędzonego czasu i przygód, których mogą im pozazdrościć
inni.
				
Małgorzata Polańska

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCICACH
Uczniowie święcickiej szkoły w czasie ferii zimowych,
które w tym roku szkolnym przypadały w terminie od 10
do 21 lutego 2020 r. mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć edukacyjno – wychowawczych.
Oprócz zajęć organizowanych w szkole m.in. zajęcia
sportowe, edukacyjne, muzyczne i plastyczne uczniowie
mogli korzystać również z aktywności poza placówką:
Muzeum Świat Iluzji i Cosmos Muzeum, seans filmowy,
spektakl i warsztaty teatralne, basen, sala zabaw, wizy-

ta u Burmistrza Miasta Ożarów Mazowiecki oraz ścianki
wspinaczkowe i trampoliny.
Wspólnie spędzony czas dostarczył uczestnikom
wiele uśmiechu, radości i wrażeń. Już teraz zapraszamy
wszystkich chętnych na akcję „Lato w mieście 2020”, która
będzie równie obfita w atrakcję i ciekawe wrażenia.

Violetta Wagner

DOM KULTURY „UŚMIECH”
W czasie ferii zimowych Dom Kultury „Uśmiech”
przygotował wszechstronną ofertę zajęć dla dzieci
i młodzieży. W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty w Filiach: w Broniszach, Józefowie oraz w CIS
przy Parku. Następnie pałeczkę przejął Ożarów. Było
twórczo, kreatywnie, kolorowo, czasem bardzo głośno i zawsze wesoło. Na nasz apel odpowiedziało 48
osób. W Broniszach zaproponowaliśmy warsztaty
twórcze i laboratorium młodego badacza, a wszystko
to przeplatane grą i zabawami ruchowymi. Jako, że
karnawał w pełni powstały zatem barwne kapelusze
i maski. Z okazji „Walentynek” dzieci przygotowały
ozdobne ramki i śmieszne kociaki wyplatane z włóczki
z dedykacjami pełnymi wzruszeń. Drzewko szczęścia
przyniosło tyle frajdy, że każdy wykonał po dwa egzemplarze. Doświadczenia laboratoryjne czyli trochę
chemii i fizyki przekazane w przystępnej formie - były
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eksperymenty z użyciem: wody, mąki, soli, jajek i oleju.
Stworzyliśmy np. jadalną tęczę. W Józefowie z kolei odbyły się warsztaty teatralne, stolarskie, mydlarskie oraz
twórcze. Zainspirowani powieścią Astrid Lindgren pt.
„Bracia lwie serce” uczestnicy stworzyli scenariusz, podsunęli własne projekty lalek i zagrali niezwykły spektakl
z udziałem publiczności. W trakcie warsztatów stolarskich w ruch poszły młotki i wkrętarki - tym sposobem
powstały samochody, zwierzaki i różne bliżej nie określone „cudaki”. Na koniec tygodnia każde dziecko wyszło
z własnoręcznie wykonanym glicerynowym mydełkiem.
Zachwycała różnorodność kształtów, kolorów i zapachów. Teraz do mycia rąk już nikogo nie trzeba będzie na-

kłaniać. Najbliższych obdarowaliśmy „walentynkowymi”
czerwonymi serduszkami uszytymi z filcu. CIS przy Parku
przyciągnął przyszłych kreatorów i projektantów mody.
Grupa młodzieży tworzyła pełne stylizacje z materiałów
recyklingowych, takich jak: gazety, folia, koraliki, tkaniny.
Przy pomocy farb, nożyczek, igły z nitką, a także po „okiełznaniu bestii” czyli maszyny do szycia powstały sukienki,
spódnice, bluzki i nakrycia głowy. Zwieńczeniem ciężkiej
pracy było stworzenie sesji zdjęciowej podczas wielkiego
finału. Tło i rekwizyty wykonano z papieru i tkanin. W rolę
modeli wcielili się sami projektanci. Ożarów postawił na
animację poklatkową, zajęcia taneczne i ekoplastyczne.
Dzieci samodzielnie krok po kroku, klatka po klatce napisały scenariusz, wykonały ilustracje, dobrały muzykę
i za pomocą programu komputerowego nagrały krótki
film. Miłośnicy tańca nowoczesnego w rytmie znanych
i lubianych przebojów ćwiczyli układy taneczne. Pomysłowe i twórcze okazały się zajęcia ekoplastyczne. Z tego
co zazwyczaj ląduje w koszu powstały inspirujące rzeczy.
Szklane butelki pomalowano i przerobiono na wazony
do kwiatów. Z puszek, sprężynek, korków i kapsli powstały ciekawe zabawki – roboty, a z rolek po papierze toaletowym przyborniki na długopisy. Podczas tych dwóch
tygodni zaproponowaliśmy również spektakle teatralne
oraz bale karnawałowe.
Dziękujemy za Waszą obecność, za to, że po raz kolejny obdarzyliście nas zaufaniem.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Tegoroczne ferie we wszystkich ożarowskich bibliotekach publicznych upłynęły pod znakiem książek, klocków LEGO oraz projektowania młodzieżowych kampanii społecznych.
Z dziećmi przenieśliśmy się do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart, tworząc jej oddziały w Ożarowie i Józefowie. Na kanwie przygód Harrego Pottera bawiliśmy
się, rozwiązywaliśmy quizy i zagadki, wykonywaliśmy
zadania uczące pracy w grupie bez rywalizacji, poznawaliśmy także proste doświadczenia możliwe do bezpiecznego wykonania w domu. Nie zabrakło elementów
tak charakterystycznych dla powieści jak Tiara Przydziału, sklep Ollivandera czy jaskinia Aragoga. Bibliotekarze
stali się czarodziejami, z wszelkimi atrybutami „zawodu”
– wyposażeni w wiedzę oraz stroje zamienili się we wspaniałych nauczycieli eliksirów, smokologii, quidditcha
oraz opieki nad magicznymi stworzeniami i nauki latania na miotłach. Przez cały tydzień odbywały się lekcje,
podczas których m.in. wystawiliśmy adaptację jednego
z opowiadań Barda Beedle’a „Czara Mara i jej gdaczący
pieniek” oraz graliśmy w magiczne szachy czarodziejów.
Poznaliśmy też różne magiczne zwierzęta oraz sposoby
ich oswajania, bardzo zresztą proste sposoby – poprzez
wspólny taniec i śpiew. Każdy z uczestników mógł pięknie
udekorować smocze jajo, pojawiły się także własnoręcznie wykonane zwierzątka: niesamowite sowy, chomiki,
wąż i oczywiście kot. Jak na szkołę przystało jej uczniowie
14
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Renata Kwiatkowska
Dom Kultury „Uśmiech”

otrzymali świadectwa ukończenia… na razie tylko klasy
pierwszej, gdyż bardzo ciężko było nam się rozstać i powrócić do szarej rzeczywistości.
W tym samym czasie w Święcicach, mimo braku śniegu, udało się Bibliotekę udekorować mnóstwem oryginalnych i trwałych bałwanków. Dzieci wykonały je używając swojej wyobraźni i nietypowych materiałów takich
jak ryż, białe skarpetki czy płatki kosmetyczne. Literackim
towarzyszem zajęć był chłopiec zwany Miziołkiem – bohater książki Joanny Olech. Stali bywalcy zajęć niecierpliwie czekali na ostatni punkt programu każdego spotkania tj. seans filmowy.
Ożarowska młodzież podczas ferii wzięła udział
w 2 edycji ogólnopolskiego programu Mądrzy Cyfrowi.
Pod patronatem Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” oraz Google.org (charytatywnego oddziału Google’a) poznawaliśmy aplikacje i programy, które mogą
być przydatne w szkole i pracy, a także w życiu codziennym. Pracę przy komputerach, tabletach i smartfonach
przeplataliśmy czytaniem krótkich opowiadań o wartościach takich jak m.in. życzliwość, odpowiedzialność, wolność, szacunek. Tym razem towarzyszyły nam dwa tomy
„Gorzkiej czekolady”, „Bajki filozoficzne” M. Piquemala,
„Najwyższa góra świata” A. Onichimowskiej” i „Jesteś cudem” R. Brett. Wynikiem działań było stworzenie trzech
projektów kampanii społecznych: 1. „Nie pal!” - o tym,
że przeszkadza nam palenie papierosów i e-papierosów
w miejscach publicznych, 2. „Lubię palić!” - to przewrotny
tytuł kampanii pokazującej szkodliwe skutki palenia, 3.
„Jeden pojazd tylko dla Ciebie? MÓWIMY NIE SMOGO-

WI!” - akcja, która zachęca do korzystania z miejskiej komunikacji zamiast samochodów osobowych. Kampanie
trafią do uczniów ożarowskich szkół, plakaty pojawią się
na przystankach i miejskich tablicach. Uczestnikom zajęć
serdecznie dziękujemy - nasza młodzież jest odpowiedzialna za siebie i traktuje przyszłe pokolenia z szacunkiem. A my, dorośli podziwiamy taką postawę!
Dodatkową atrakcją ferii we wszystkich placówkach
(już bez ograniczeń wiekowych) była możliwość zabawy
i tworzenia niezwykłych budowli z klocków LEGO.

Ewa Pawlak, Teresa Sakowska, Wiktoria Gawrych
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim

1% NA KLUB SPORTOWY „1”
Fundacja Partnerstwo informuje, iż po raz dziesiąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.
Naszym celem jest popularyzacja sportu, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy,
dzięki której Klub Sportowy „1” Ożarów Maz. pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej
młodzieży.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając : - numer KRS: 0000197334
WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą
mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać
nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje
te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja
przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.
Szczegóły na : http://www.partnerstwo.pl
Informator Ożarowski 2/102 2019
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OŚWIATA

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH
WYBIERA PATRONA
W Szkole Podstawowej w Duchnicach został powołany zespół ds. wyboru patrona szkoły ponieważ
wybór patrona jest ważną sprawą, dlatego nie może
to być wybór przypadkowy i nieuzasadniony.
Poprzez nadanie imienia i wybór patrona szkoła zyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją
spośród innych szkół oraz będzie opierać swoje działania
wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem
i działalnością patrona.
Zadaniem zespołu powołanego w Szkole Podstawowej w Duchnicach jest opracowanie i koordynowanie
zadań mających na celu wybór patrona i przygotowanie
uroczystości nadania szkole imienia. Zgodnie z opracowanym Regulaminem wyboru patrona szkoły - patronem
szkoły może zostać osoba żyjąca w XIX, XX wieku, charak-

teryzująca się szczególnymi dokonaniami, postawą wyróżniającą się spośród mu współczesnych, nie budząca
kontrowersji historycznych, moralnych i społecznych.
Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja
tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona.
Wybory odbędą się 3 kwietna 2020 r. w godzinach
pracy szkoły 7:00 - 17:30. Wybory są dobrowolne, prawo
do głosowania mają uprawnieni wymienieni w regulaminie, regulamin wyboru patrona szkoły dostępny jest na
stronie internetowej szkoły oraz w Szkole Podstawowej
w Duchnicach.

Zespół ds. wyboru patrona szkoły
Szkoła Podstawowa w Duchnicach

OŻAROWSCY OLIMPIJCZYCY
Daniel Nowakowski, uczeń klasy VIII i Grzegorz
Kaczmarek uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim zostali finalistami Olimpiady Matematycznej Juniorów
- najbardziej prestiżowych ogólnopolskich zawodów
matematycznych dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej.
Olimpiada przeprowadzana jest z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, a organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Konkurs ten jest
znacznie trudniejszy (w porównaniu z konkursem organizowanym przez kuratora oświaty) i wykraczający poza
treści realizowane w szkole, przez co już tytuł finalisty
uprawnia do zwolnienie z egzaminu kończącego szkołę
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podstawową, a nie, jak w przypadku konkursu kuratoryjnego, dopiero tytuł laureata. OMJ to jedyna olimpiada
przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej
olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów
i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.
Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom wspierającym ich rozwój paniom Małgorzacie Schulz i Beacie
Zakrzewskiej. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia
w etapie finałowym.
Izabela Milde
Dyrektor SP nr 1 im. J. Kusocińskiego
w Ożarowie Mazowieckim

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020 ROK

Kalendarz wyborczy (wyciąg)

WYBORY

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. datę wyborów prezydenckich wyznaczono na niedzielę, 10 maja 2020 r.
Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (poz. 184)

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 10 MAJA 2020 R.
Termin wykonania czynności
wyborczych*

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 16 marca 2020 r.

--

zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów
wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2020 r.

--

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2020 r.
do godz. 24.00

--

zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

--

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów
głosowania na polskich statkach morskich,
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
przez pełnomocników komitetów wyborczych

--do dnia 19 kwietnia 2020 r.

----

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych,
sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 20 kwietnia 2020 r.

--

podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2020 r.

--

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 25 kwietnia 2020 r.
do dnia 8 maja 2020 r.
do godz. 24.00

--

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez
komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2020 r.

--

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2020 r.

--

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania

w dniu 8 maja 2020 r.
o godz. 24.00

--

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2020 r.
godz. 7.00–21.00

--

głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
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INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

100-LECIE POWROTU BRUS DO MACIERZY
2 lutego 1920 roku Brusy – nasza partnerska gmina na Kaszubach - powróciły do Macierzy. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia odbyły się uroczystości,
w których udział wzięli m.in. przedstawiciele gminy
Ożarów Mazowiecki.
Uroczystości rozpoczęła nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej, podczas której przedstawiono historię wyzwolenia. Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentowali Tadeusz
Szmigiel - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Piotr
Manarczyk - reprezentant burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, którzy na ręce burmistrza wręczyli symboliczne pamiątki.
Częścią obchodów 2 lutego 2020 roku była również
Msza święta w intencji Ojczyzny, z uczestnictwem pocztów sztandarowych.
Dla uhonorowania tamtych chwil po stu latach odsłonięto również pamiątkową tablicę na budynku przy
ul. 2 lutego, która jest główną ulicą w centrum miasta.
Był również wspólny przemarsz władz miasta i zaproszonych gości oraz mieszkańców z towarzyszeniem orkiestry dętej.
Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny. To ważne wydarzenie. Obchodzimy
setną rocznicę powrotu Brus do Macierzy, do Ojczyzny, do Rzeczypospolitej.
Chcemy, aby ten dzień był radosny- tak
podsumował obchody w Radiu Gdańsk
Witold Ossowski, burmistrz Brus. - Chcemy pamiętać o naszych przodkach,
którym zawdzięczamy wolność. To jest
dzień ważny dla naszego regionu, Pomorza, Kaszub, ale jest to także wydarzenie ważne dla całej Polski – powiedział
Witold Ossowski.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Duchnicach przy ul. Parkietowej, Imbirowej oraz Wiśniowej
o pow. 1,7504

ha

PRZETARG 2 CZERWCA 2020r.
cena wywoławcza 6 600 000 zł netto
szczegóły na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl
tel. 22 731 32 58, 731 32 71
18
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KALENDARIUM DOMU KULTURY „UŚMIECH”
- MARZEC

▶▶ 8 marca - niedziela - godz. 16:00 zapraszamy na
koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpi Maciej Piotr.
▶▶ 12 marca - czwartek - godz. 10:00 odbędą się Eliminacje Gminne 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka (z udziałem uczniów ze szkół z terenu naszej
gminy)
▶▶ 15 marca - niedziela - godz. 17:00 zapraszamy na
wernisaż malarstwa Katarzyny Bukowskiej oraz recital
Kuby Michalskiego.
Katarzyna Bukowska absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Brała udział w poplenerowych wystawach na uczelni i praktykach konserwatorskich z zakresu
malarstwa ściennego w Wilanowie i w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Obecnie maluje duże obrazy olejne
i małe formy akwarelowe, portrety na zamówienie i kopie
znanych artystów. Inspiracje znajduje przeważnie w przyrodzie. Uwielbia przestrzeń, kolor i światło w obrazie.
▶▶ 22 marca - niedziela - godz. 16.00
Koncert Laureatów Eliminacji Gminnych 43.
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
▶▶ 29 marca - niedziela - w godz.: 11:0013:00 zapraszamy na warsztaty wielkanocne, podczas których m. in. zostaną wykonane palemki. Wstęp wolny!

taj wiosno” – animacje dla dzieci w wieku 0,5-2,5 roku
przy aktywnym udziale rodzica. Obowiązują zapisy –
ilość miejsc ograniczona.
W programie:
- koncert na wiosennej łące
- zabawy ruchowe z żabką, bocianem i zającem
- wiosenne masażyki i zabawy paluszkowe
▶▶ 28 marca - sobota - godz. 10:00-12:00 Spotkanie
wielkanocne Polskiego Związku Niewidomych (Okręg
Mazowiecki Koło Warszawa Zachodnia)
▶▶ 29 marca - niedziela - godz. 15:00 Teatrzyk dla dzieci pt.: „Teoś i Wielkanoc” w wykonaniu Teatru Dobrego
Serca. Wstęp wolny!

KULTURA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, UL. POZNAŃSKA 165

FILIA W BRONISZACH, UL. PRZYPARKOWA 15
▶▶ 22 marca - niedziela - godz. 17:00 „Pokój numer…”.
Zapraszamy na komediowy spektakl dla dorosłych improwizowany na żywo. Improwizować będą aktorzy z Teatru Afront. Duża dawka śmiechu i dobrej zabawy gwarantowana. Wstęp wolny!

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
UL. POZNAŃSKA 292
Zajęcia cykliczne o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym i profilaktycznym. Można między innymi: dołączyć
do Ożarowskiego Klubu Mam lub Klubu
Gier Bitewnych; nauczyć się gry w brydża
lub GO; doskonalić pamięć z seniorami
w ramach Fitnessu Mózgu lub spełniać się
twórczo w ramach zajęć „Rękodzieło”. Jeżeli
masz swoje pomysły i inicjatywy, skontaktuj
się z nami: cisprzyparku@gmail.com lub (22)
292 61 61.
Ponadto w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 14:00 - 17:00 oraz w środy
w godz. 14:00 - 19:00 wyrabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (Bilet
Metropolitalny) dla mieszkańców gminy
Ożarów Mazowiecki.
FILIA W JÓZEFOWIE,
UL. FABRYCZNA 15
▶▶ 22 marca - niedziela, godz. 10:00 „Wi-
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KULTURA

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- MARZEC
KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
▶▶ Warsztaty genealogiczne – 10.03.2020 r., godz.
18.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych. Prowadzi dr hab.
Grzegorz Gołębiowski, profesor nadzwyczajny AHE
w Warszawie.
▶▶ Spotkanie autorskie z Edytą Świętek – 11.03.2020 r.,
godz. 17.00, Wypożyczalnia dla Dorosłych. Spotkanie
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Organizatorzy
zapewniają możliwość nabycia książek pisarki. Wstęp
wolny.
▶▶ Ogólnopolska Noc Sów – 21.03.2020 r., godz. 19.0023.00, Oddział dla Dzieci. Zapraszamy dzieci i młodzież
(7+) z opiekunami. W programie m.in. spotkanie z ornitologiem oraz poszukiwania sów w parku miejskim. Zapisy
w Oddziale dla Dzieci, e-mail: e.pawlak@ biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ „Zręczne ręce” – 28.03.2020 r. , godz. 11.00-13.30, Wypożyczalnia dla Dorosłych. Warsztaty, podczas których
przygotujemy wyjątkowej urody palemki. Zajęcia odpłatne, zapisy: h.wojaczek@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
lub w Bibliotece.
Program stały:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, UL. SZKOLNA 2
▶▶ Planszomania - Każdy poniedziałek, godz. 15.0017.00, Oddział dla Dzieci. Prowadzi wolontariusz Ernest
Dziuba. Zapraszamy, wstęp wolny – bez ograniczeń wiekowych.

▶▶ Czytanie na Dywanie - Każdy czwartek, godz.
17.00-18.00, Oddział dla Dzieci. Zajęcia dla dzieci w wieku 4+. Zapisy: a.marsula@biblioteka.ozarow-mazowiecki.
pl, e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl lub tel.
▶▶ Klubik druku 3D Prowadzi wolontariusz Michał Garbaliński. Kolejne zajęcia, gdy zbierze się grupa: Zapisy:
l.wojdyga@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
FILIA NR 1 W JÓZEFOWIE, UL. FABRYCZNA 15
▶▶ Aktywni z Pasją - ćwiczenia dla seniorów - każdy
poniedziałek, godz. 12.30-13.30. Na zapisy.
▶▶ Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży - kolejne
spotkanie 30.03.2020 r., godz. 17.00-18.00. Wstęp
wolny.
▶▶ Brydż - każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. Grupa
dorosła. Wstęp wolny. W każdy poniedziałek zapraszamy także na naukę gry w godz. 17.00-20.00. Na zapisy.
▶▶ Klub Pasjonaci - każdy czwartek, godz. 10.0012.00. Wstęp wolny.
▶▶ Kurs komputerowy - każdy wtorek, godz. 10.0011.00. Na zapisy.
▶▶ Szachy - każdy czwartek, godz. 18.00-19.00. Na zapisy.
Kontakt:
Biblioteka w Ożarowie Mazowieckim: (22) 722 12 65,
Filia w Józefowie: (22) 292 60 22,
Filia w Święcicach: (22) 721 02 60.

UCZNIOWIE W RATUSZU
Przedstawienie wyników ankiety dotyczącej tego, jak
się mieszka w gminie i co jej mieszkańcy chcieliby zmienić przeprowadzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Duchnicach w listopadzie ubiegłego roku oraz poznanie pracy burmistrza, urzędników i rady miejskiej to cele
wizyty młodych mieszkańców gminy pod koniec stycznia
w Urzędzie Miejskim. Wydarzenie to miało miejsce w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.
Spotkanie z Pawłem Kanclerzem burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego trwało około dwóch godzin i było bardzo ciekawe, zarówno dla uczniów jak i włodarza naszego
miasta. Poruszyliśmy wiele zagadnień istotnych z perspektywy społeczności lokalnej. Rozmawialiśmy m. in.
o progach zwalniających na terenie miasta, bezpieczeństwie mieszkańców i pracy służb na terenie gminy oraz tak
bardzo oczekiwanej rewitalizacji Parku Ołtarzewskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również Małgorzata Włodek nauczycielka i Andrzej Cichal, nauczyciel a zarazem Przewodniczący Rady Miejskiej, który poruszył problem małej
aktywności społecznej młodych ludzi. W dyskusji o tym,
pojawił się pomysł zastanowienia się nad powołaniem
Młodzieżowej Rady Miejskiej, jako organu doradczego.
Już podczas spotkania znaleźli się chętni, którzy zadeklarowali wolę działania w tym temacie.
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Dla wszystkich było to ważne i ciekawe spotkanie.
Dziękujemy zarówno burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi, jak i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Andrzejowi Cichalowi za interesującą dyskusję, która pomogła nam, młodym ludziom zrozumieć
jak działa samorząd terytorialny na szczeblu gminnym.
Obdarowani upominkami i słodkościami wróciliśmy
do szkoły. Ta „praktyczna” lekcja wiedzy o samorządzie lokalnym bardzo się wszystkim podobała.
Uczniowie klasy 8a

DOMOWE SUSHI
lub tuńczykiem, awokado oraz marynowaną rzepą. Jeśli
nie lubicie surowej ryby, wystarczy upiec lub usmażyć.
Wszystkie rodzaje sushi podaje się z zielonym chrzanem
wasabi, sosem sojowym oraz marynowanym imbirem.
Kluczową rolę w sushi odgrywa ryż, musi być odpowiednio lepki, tak aby się nie rozsypywał, zalewamy go
zimną wodą, mieszamy kilkukrotnie dłonią i odlewamy
wodę. Następnie gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W tym czasie wszystkie składniki zaprawy podgrzewamy, aż cukier się rozpuści, często mieszamy. Ryż
oraz zaprawę studzimy, a następnie łączymy składniki

Przykładowe składniki:

i dokładnie mieszamy. Sushi nori (prasowana alga morska)
kładziemy błyszczącą stroną do maty, równo z krawędzią
maty bambusowej. Zwilżonymi dłońmi nakładamy porcję przygotowanego wcześniej ryżu, tak aby na jednym
boku nori pozostawić porcję wolnego brzegu (bez ryżu)
około 2 cm. Na ryżu rozprowadzamy pasek chrzanu wasabi. Uważajcie, jest bardzo ostry. Następnie układamy
trzy ulubione składniki. Przy pomocy maty bambusowej
zwijamy w rolkę, a następnie ostrym, zwilżonym nożem
kroimy. Gotowe sushi podajemy z sosem sojowym oraz
marynowanym imbirem.
Do zwijania rolek potrzebna jest naturalna mata bambusowa owinięta folią spożywczą, do krojenia ostry nóż,
a do jedzenia dłonie, bo tradycyjnie sushi spożywa się
właśnie w ten sposób. Z zawijaniem na pewno sobie poradzicie - kwestia praktyki. Przygotujcie pozostałe formy
sushi, prześlijcie zdjęcia na adres redakcji Informatora
Ożarowskiego, czekają nagrody niespodzianki.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

10 płatków Sushi nori (algi morskie),
500 gram ryżu do sushi,
ocet ryżowy,
200 gram dobrej jakości świeżego łososia lub tuńczyka,
100 gram marynowanej rzepy,
paluszki krabowe,
dojrzałe awakado,
świeży ogórek,
sos sojowy,
marynowany imbir w zalewie,
wasabi

Zaprawa do ryżu na 100 gram ugotowanego ryżu:
▶▶ 1,5 łyżki octu ryżowego,
▶▶ 1 płaska łyżeczka cukru,
▶▶ ¼ łyżeczki soli - do smaku
Sposób przygotowania podstawowej rolki futomaka.
W kwestii składników - możecie dodać w zasadzie każdy
składnik, choć mi najlepiej smakuje z surowym łososiem

KULINARIA

Jeszcze klika tygodni temu nie byłem fanem sushi,
ale przyjaciel namówił mnie do udziału w warsztatach
dla sushi masterów. Byłem sceptycznie nastawiony,
ale smak pozytywnie mnie zaskoczył! Poznałem historię sushi oraz nauczyłem się przyrządzania rolek.
Do podstawowych form sushi zaliczamy: hosomaki,
czyli sushi z jednym składnikiem, ale też futomaki
z wieloma składnikami lub nigiri – czyli rolka z ryżu
z nałożoną na wierzch surową rybą lub krewetką. Postaram się Was namówić do przygotowania swojego
pierwszego sushi. Rolowanie jest proste ;)

Powodzenia!
Michał Turkas
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KULTURA

„SPOTKANIA KULINARNE Z UŚMIECHEM” – WARSZTATY SUSHI
Warsztaty sushi to kolejne po nauce pieczenia chleba zajęcia z cyklu „Spotkań kulinarnych z Uśmiechem”.
Czym jest sushi, jego historia, rodzaje, składniki i przede
wszystkim, jak je przygotować samodzielnie w domu
dowiedzieli się uczestnicy warsztatów, które odbyły się
23 lutego w Domu Kultury „Uśmiech”. Szkolenie poprowadził Tomasz Szymankiewicz, kucharz-instruktor kuchni dalekowschodnich z Sushi Akademia. Sushi master
podkreślił głównie, że potrawa ta, to nie tylko smaczne
danie, ale przede wszystkim sztuka przygotowania tego,

w taki sposób, aby było ono atrakcyjne wizualnie. Najlepsi sushi masterzy uczą się tej sztuki 25 lat, po czym zdają egzamin mistrzowski.
Uczestnicy warsztatów mieli tylko dwie godziny, aby samemu od podstaw przygotować zestaw składający się z czterech rodzajów sushi.
Jako pierwsze powstały Futomaki, czyli szerokie
krążki z ryżu, owinięte papierem z wodorostów
(nori), z co najmniej czteroskładnikowym nadzieniem. Następne były Uramaki (zwane inaczej California Maki), w których składniki owinięte są w mały kawałek norii, a na nich dopiero
znajduje się ryż posypany sezamem. Kolejne
były hosomaki – małe rolki, zazwyczaj z jednym
składnikiem i niewielką ilością ryżu owinięte
tradycyjnie w nori. Ostatnim rodzajem były Nigiri, czyli cienkie, równo przycięte kawałki ryby
przyklejone lub przywiązane do uformowanej
podstawy z ryżu. Następnie rolki te należało pokroić, co wcale nie było takie proste i ułożyć na
przygotowanej wcześniej tacce wraz z dodatkami, czyli chrzanem wasabi i marynowanym imbirem.
Ułożenie składników, zawinięcie i pokrojenie jednej rolki zajęło uczestnikom około 10 minut. Jako ciekawostkę dodam, że rekord świata
wynosi 8 sekund. Jest więc do czego dążyć.
Pomijając rekordy - przygotowanie sushi to doskonała zabawa. Mnogość składników, dowolność ich kompozycji powoduje, że można stworzyć potrawę idealnie dopasowaną do swoich
upodobań smakowych. Wystarczy poznać kilka
zasad, które trzeba przestrzegać przy np. zwi-
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janiu rolek i wychodzą doskonałe efekty smakowe oraz
wizualne. Te reguły poznali uczestnicy warsztatów sushi
w „Uśmiechu”. Oczywiście najlepszym punktem programu spotkania była degustacja.
Informacje o kolejnych kulinarnych spotkaniach będą
publikowane na stronie www.dkusmiech.eu oraz na facebooku Domu Kultury „Uśmiech”.

Agnieszka Kowalska
Dom Kultury „Uśmiech”

KULTURA

▶▶ 19 stycznia zaprosiliśmy na koncert z okazji Dnia
Babci i Dziadka. „MAŁY BIAŁY DOMEK” - Piosenki Mieczysława Fogga.
▶▶ 25 stycznia uczestnicy zajęć prowadzonych przez
Happy Dance Studio w Domu Kultury „Uśmiech” zaprezentowali się podczas pokazów tanecznych
▶▶ 26 stycznia odbył się wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce na żywo
▶▶ 2 lutego zaprosiliśmy na bal karnawałowy dla dzieci uczestnikom towarzyszył Teatr Kalejdoskop
▶▶ 9 lutego odbyła się prelekcja o tematyce podróżniczej: „Jak spełniło się nasze marzenie o Antypodach –
opowieści o podróży po Australii i Nowej Zelandii” z Edytą Chrząszcz (fotografem i podróżnikiem)
▶▶ 14 lutego zorganizowaliśmy koncert walentynkowy
„Viva Espania”
▶▶ 16 lutego odbył się ostatkowy wieczorek taneczny
dla seniorów
▶▶ 23 lutego odbyły się warsztaty z przygotowania Sushi
CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
„PRZY PARKU”
▶▶ 22 stycznia odbył się wykład „Nordic walking dla każdego”. Wykład dotyczył prawidłowej techniki chodzenia
oraz prezentacji sprzętu do nordic walking.
▶▶ 27 stycznia wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim zostało zorganizowane spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem

▶▶ 1 lutego odbyło się spotkanie Klubu Gier Bitewnych,
na którym zaprezentowano pokaz gry „Ogniem i mieczem”
FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W BRONISZACH
▶▶ 16 lutego zaprezentowaliśmy spektakl teatralny dla
dzieci „Legendy polskie” – czyli o początkach państwa
polskiego
▶▶ 22 lutego miał miejsce „Kostiumowy wieczorek taneczny” dla seniorów
▶▶ 23 lutego aktorzy z Teatru pod Orzełkiem poprowadzili zabawę karnawałową dla dzieci „Bajkowy las”

Z PRACY
BURMISTRZA

DOM KULTURY ,,UŚMIECH”
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH”
W JÓZEFOWIE
▶▶ 19 stycznia zaprezentowaliśmy jasełka „Kołysanka
dla Jezuska. Kolędnicy” w wykonaniu Zespołu Ludowego
„Ożarowiacy”
▶▶ 25 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci „Szkoła Karnawału”
▶▶ 8 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla dorosłych: „Lata 20. lata 30.”
▶▶ 16 lutego odbyły się twórcze warsztaty stolarskie dla
dzieci
▶▶ 19 lutego zaprosiliśmy na zabawę zimową dla Maluchów
▶▶ 23 lutego zaprezentowaliśmy teatrzyk dla dzieci pt.:
„Tajemniczy las”

OŚWIATA
▶▶ 23 stycznia odbył się finał Powiatowego Konkursu
Kolęd i Pastorałek im. Pawła Buczyńskiego, w którym
w kategorii zespół trzecie miejsce zajął duet sióstr Kaczorowskich: Karolina i Weronika ze Szkoły Podstawowej
w Duchnicach.
▶▶ W przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych
szkół podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki odbyły się przedstawienia z okazji dnia Babci
i Dziadka.
▶▶ 6 lutego Stowarzyszenie „Aeris Qualitas” przyznało
uczennicy Szkoły Podstawowej w Duchnicach nagrodę
główną w konkursie plastycznym „Zdrowe powietrze
w mojej szkole”.
▶▶ 7 lutego w Przedszkolu Publicznym w Józefowie pracownicy Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim przekazały przedszkolakom wiedzę na temat „Przestrzegania
zasad bezpieczeństwa”. Na koniec spotkania wszystkie
dzieci dostały upominki w postaci odblaskowych breloczków z logiem policjanta i wozu policyjnego.
▶▶ 11 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim
brały udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Warsztaty prowadzili pracownicy Straży

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ 24 lutego w Przedszkolu Publicznym w Broniszach
odbyło się spotkanie profilaktyczne pn. Powiedz „nie”
obcemu, który miał za zadanie uzmysłowić dzieciom, sytuacje zagrożenia ze strony osób nieznanych. Spotkanie
poprowadzili pracownicy Straży Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim.
▶▶ W dniach 10-21 lutego 2020 roku na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki prowadzona była akcja „Zima w mieście 2020”, w której brały udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Celem głównym akcji „Zima w mieście 2020” było m.in.
▶▶ Zapewnienie uczniom szkoły ciekawej i bezpiecznej
formy spędzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycznych;
▶▶ Kształcenie uczniów bezpiecznego spędzania czasu
na świeżym powietrzu;
▶▶ Przybliżanie uczniom tajników sztuki teatralnej poprzez wyjazdy do teatru;
▶▶ Rozwijanie u uczniów zainteresowań wychowaniem
fizycznym poprzez udział w licznych formach aktywności
ruchowej;
▶▶ Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów poprzez udział w warsztatach.
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Z PRACY
RADY MIEJSKIEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PODPISANO UMOWY:
▶▶ z wykonawcą: KOMARTRANS Przewóz Osób PAWEŁ
MOŃKO z siedzibą w Pruszkowie na powtórzenie usług
do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019
r. polegających na dowozie dwojga uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej w celu
uczestnictwa uczniów w akcji „Zima w mieście” 2020
za cenę ofertową brutto: 2.700,00 zł
▶▶ z wykonawcą: Konsorcjum firm: 1. Lider: PPHU
SANIT s.c. Goździk Sławomir Goździk Jacek z siedzibą w Żyrardowie 2. Partner: DISAN i Jabłoński Grupa SBS
Sp. J. z siedzibą w Milanówku 3. Partner: Firma „FIBEX”
Instalacje Sanitarne, Wod-Kan. i C.O. Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Gałkowski z siedzibą w Grodzisku
Maz. na zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym
rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Ożarów Mazowiecki za cenę ofertową brutto:
569.990,00 zł
OGŁOSZONO-WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
▶▶ wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew
i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

▶▶ remont cząstkowy dróg i chodników o nawierzchni
z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury
– toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów
Mazowiecki
▶▶ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim
▶▶ remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych tłuczniem kamiennym
▶▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
▶▶ budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru
zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci
kanalizacji miasta Warszawy
▶▶ modernizacja dachu przedszkola przy ul. Kasztanowej
12 w Józefowie
▶▶ powtórzenie robót budowalnych do umowy
RZP.271.11.5.2019 z dnia 4.04.2019 r. polegających na
utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym
▶▶ rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki, etap II i etap III

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 stycznia 2020 r.
▶▶ Uchwała Nr XXI/207/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
▶▶ Uchwała Nr XXI/208/20 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.
▶▶ Uchwała Nr XXI/209/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXII/635/18 z 4 października
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
▶▶ Uchwała Nr XXI/210/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/274/16 z 23 sierpnia 2016
r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
▶▶ Uchwała Nr XXI/211/20 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

▶▶ Uchwała Nr XXI/212/20 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Społeczno - Technicznej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXI/213/20 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXI/214/20 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2020 rok.
▶▶ Uchwała Nr XXI/215/20 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok.
Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98 ,
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274
oraz w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 2
(pokój nr 108).

Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
serdecznie zaprasza

20 marca o godz 11.00

do CIS przy Parku na kolejną prelekcję podróżnika i autora książek
podróżniczych pana Michała Szulima. Tym razem opowie o ... Watykanie

„WATYKAN OD ŚRODKA - czyli gdzie papież robi zakupy
i co się dzieje za murem”
Wstęp wolny
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Pani
KĄCIK KULINARNY

Z przepiśnika pana domu

Bezglutenowe racuchy

Bezglutenowe racuchy to propozycja dla osób, które tęsknią
za klasycznymi racuchami na bazie mąki pszennej. Robi się je szybko,
są delikatne i rozpływają się w ustach! Idealnie sprawdzą się zarówno
jako danie główne, jak i przekąska.
Racuchy z jabłkami to smak z dzieciństwa. Proponuję klasyczny
smak, jednak w wersji bez mąki pszennej i cukru.
Składniki:
▶▶ 1/2 szklanki mąki ryżowej
▶▶ 1/2 szklanki mąki kukurydzianej
▶▶ 1/2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia
▶▶ 1/2 szklanki mleka kokosowego lub jogurtu kokosowego
▶▶ 1/2 banana
▶▶ olej kokosowy do smażenia
Wykonanie:
Wszystkie składniki połączyć do uzyskania jednolitej masy.
Na patelni rozgrzać odrobinę oleju kokosowego. Łyżką formować
racuchy i czekać do zarumienia. Smażyć z obu stron na niewielkim
ogniu. Podawać z konfiturą lub dżemem.
Wskazówka: przy użyciu jogurtu racuchy wyjdą bardziej pulchne.
Jako dodatek proponuję cukier cynamonowy, dzięki niemu racuchy są
super aromatyczne.
Smacznego!
Joanna Piotrowska

UWAGA: MŁODZI PROGRAMIŚCI KODUJĄ!
Na początku lutego ponad 100 uczniów
wzięło udział w warsztatach programowania
„Koduj z Gigantami”. Ich celem była popularyzacja nauki programowania i zachęcanie
młodych ludzi do edukacji w zakresie nauk ścisłych, w szczególności – informatyki.
Przyszli programiści mieli okazję spróbować
swoich sił w tworzeniu własnych programów
i gier w środowiskach takich Scratch, MIT AppInventor, czy C#. W zgłębianiu tajników kodowania pomagali im doświadczeni trenerzy, będący
jednocześnie zawodowymi programistami.
Warsztaty „Koduj z Gigantami” to ogólnopolskie
wydarzenie, organizowane przez szkołę Giganci
Programowania, która w tym semestrze rozpoczęła działalność również w Ożarowie Mazowieckim. W całej Polsce w „Koduj z Gigantami” wzięło
udział prawie 4000 osób, a całe wydarzenie odbywało się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji. Ożarowską edycję objął honorowym patronatem Pan Paweł Kanclerz,
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Kolejna edycja tych bezpłatnych warsztatów
obędzie się we wrześniu. Serdecznie na nią zapraszamy!
Izabela Paradowska
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APEL O POMOC

APEL O POMOC
Kochani prosimy o wsparcie nasz kolega kochający zwierzęta i bardzo im pomagający teraz sam potrzebuje pomocy. Wierzymy ze środowisko ludzi kochających zwierzęta pomoże teraz jemu . My nie prosimy my
błagamy zwierzolub potrzebuje naszej pomocy!!! Każda nawet najmniejsza wpłata zbliża Łukasza do operacji.
Jeśli nie możesz wspomóc finansowo błagamy prześlij prośbę do jak największej ilości osób.
Cześć mam na imię Łukasz. Mam 37 lat i od pięciu lat walczę z nowotworem jelita grubego. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2015r. Wykryto
u mnie w jelicie guz wielkości mandarynki. Początkowo załamałem się,
ale dzięki sprawnej interwencji chirurgicznej guz usunięto. Następnie
przeszedłem radioteriapię i chemioterapię. Wydawało się, że wszystko jest w porządku kiedy wykryto u mnie przerzuty do płuca w 2017r.
I znów operacja, ciężka chemia… i dałem radę. Cały czas pracowałem
i byłem aktywny. Jednak rak nie ustępował i w czerwcu 2019r. wykryto
przerzut do tarczycy, co ponoć jest przypadkiem niespotykanym. Znów
operacja, guz wycięto. Byłem pełen optymizmu.
Styczeń 2020r. nastąpił odrost raka w szyi, m.in. w przełyku, tchawicy, co zagraża życiu. Chirurdzy z lokalnego ośrodka odmówili kolejnego
zabiegu z uwagi na jego trudność. Udało mi się znaleźć jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie chirurgii na świecie, który podejmie
się operacji. Jednak jej koszt jest ogromny. Nie jesteśmy z moją rodziną
w stanie pokryć tej kwoty. Koszt operacji to ok. 160 000 zł, jednak może
on wzrosnąć jeśli zakres zabiegu będzie większy. Do tego będę musiał pokryć jeszcze koszt leków, opieki, rehabilitacji.
Ta operacja to jedyne szansa na przeżycie. Nie ma innej alternatywy. Bardzo proszę o wsparcie poprzez polską
fundację „Rak n’roll”. Podaję link do strony
https://www.raknroll.pl/podopieczni/lukasz-p/?pw=2#ostatnie_wplaty
Przez cały okres choroby pracowałem, ale nawet z pomocą rodziny nie jest w stanie pokryć tak wysokich kosztów.
Proszę Was o pomoc. Będę wdzięczny za każdy wkład.
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA SUBKONTO PODOPIECZNEGO:
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
PL52 1600 1462 1893 9704 1000 0058 z dopiskiem: „dla Łukasza P.”
Dane do przelewów z zagranicy: Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
IBAN: PL52 1600 1462 1893 9704 1000 0058 BIC: PPABPLPK z dopiskiem: „dla Łukasza P.”
Link do płatności PayPal: PayPal z dopiskiem: „dla Łukasza P.”
Możesz pomóc przekazując swój 1%: KRS: 0000 33 88 03 cel szczegółowy: „dla Łukasza P.”

OGŁOSZENIE
Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Główny księgowy
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14253
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165 (pokój nr 113) lub wysłać pocztą na adres Domu Kultury
„Uśmiech” - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy” w terminie
do dnia 13 marca 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Domu Kultury)
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH.
Niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy.
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik - Redaktor Naczelna,
KOREKTA TEKSTU: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
SKŁAD TEKSTU: PDF STUDIO Paweł Krupa, ul. Dmowskiego 70B/43, 05-850 Ożarów Mazowiecki
DRUK: MEDIACOLOR Ewa Fidecka, ul. Wspólna 12B, 05-850 Gołaszew
ADRES DO KOREPONDENCJI: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO”
tel.: 22 731 32 00, 731 32 57, e-mail: informator@ozarow-mazowiecki.pl,
ADRES REDAKCJI: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
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ŚWIETLICOWA REWOLUCJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
SmartFloor to niezwykła podłoga multiinteraktywna, która pozwala sterować obrazem za
pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego
i robota interaktywnego. Posiada ponad 50 aplikacji, na które składa się ok. 300 gier (kart pracy).
Wykorzystując to narzędzie możemy połączyć zabawę z edukacją i rozwojem naszych podopiecznych.
Interakcja polega na połączeniu ruchu z wyświetlonym obrazem. Pozwala to wprowadzić dzieci w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Kształtuje
również umiejętności analizy i syntezy. Rozwija także
orientację przestrzenną. Podłogi te można wykorzystać w procesie dydaktycznym, ponieważ atrakcyjna
forma pozwala szybciej i efektywniej przyswajać
nowe wiadomości i umiejętności, rozwijać spostrzegawczość, integrację sensoryczną czy kreatywność.
W trakcie zabaw na podłodze interaktywnej dzieci uczą się wzajemnej współpracy i współdziałania
w grupie, zdrowej rywalizacji i przestrzegania podstawowych zasad społecznych.
Wieloletnia, owocna współpraca szkoły z Radą
Rodziców wzbogaciła bazę dydaktyczną nie tylko
sal lekcyjnych ale także świetlic szkolnych. Dzieci
spędzają tu wiele godzin zarówno przed lekcjami
jak i po, dzięki wyposażeniu w nowy sprzęt czas ten
stał się bardziej atrakcyjny, a nasza świetlica szkolna,
dzięki rodzicom wkroczyła w XXI wiek.
Dzieci z klas I-III, korzystające z zajęć świetlicy
szkolnej, wraz z wychowawcami bardzo dziękują Radzie Rodziców za zakup 3 takich podłóg interaktywnych Smartfloor.
Koszt zakupu wyniósł prawie 35 000,00 zł
Dzieciaki swoje doświadczenia z matą podsumowały w następujący sposób:

Mata, to fascynująca zabawka. Lubię ją, bo można na niej grać w piłkę nożną, pouczyć się i pomalować. Dzięki niej mój czas szybko mija.
Tymek
Myślę, że czas spędzony przy macie był niezwykły, ponieważ ta mata uczy i bawi w jednym.
Adam
Ta mata, według mnie, jest świetnym pomysłem.
Bardzo mi się ona podoba. Zabawa na macie umila
czas na świetlicy.
Maja
Myślę, że mata ,,FLOOR” jest ciekawa i można się
na niej fajnie bawić. Piszę tak, bo są na niej ciekawe
gry i można na niej spędzać czas z kolegami.
Miłosz
Mata jest ekstra! Bardzo lubię na niej grać.
		
Zuzia
Mata jest fascynująca, bo ma dużo gier. Najbardziej podoba mi się bilard.
			
Ole
Uczniowie i nauczyciele świetlicy szkolnej

DOM KULTURY UŚMIECH w OŻAROWIE MAZ.
29 marca - niedziela - w godz.11:00-13:00
WARSZTATY WIELKANOCNE
Zapraszamy na warsztaty, podczas których m. in. zostaną wykonane
palemki i inne ozdoby.
Wstęp wolny!
FILIA JÓZEFÓW Domu Kultury Uśmiech
4 kwietnia – sobota - godz. 12.00
STWÓRZ WŁASNĄ PALEMKĘ
Zapraszamy na rodzinne warsztaty twórcze, będziemy tworzyć
oryginalne palmy wielkanocne.
Wstęp wolny!
DOM KULTURY UŚMIECH w OŻAROWIE MAZ.
5 kwietnia - niedziela - w godz.: 12:00-13:00
MIĘDZYNARODOWA WIELKANOC
Zapraszamy na warsztaty, na których poznamy tradycje wielkanocne
z różnych regionów Polski, Anglii, Finlandii, Libanu, USA, Boliwii i Meksyku,
będą zdjęcia, rekwizyty i zabawy.
Warsztaty poprowadzi podróżnik z „Poznajemy Świat”.
Wstęp wolny! ZAPISY !

